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Obnova kulturní památky
Zámecký park Brantice
Zámecký park v Branticích byl
založen ve stávající podobě
koncem 19. století. Jeho
kompozice
je
kombinací
pravidelného půdorysu a volné
zástavby. V současné době má
park statut kulturní památky.
Údržba parku byla velmi
sporadická a pokud se týká
stromové zástavby prakticky
žádná. To se také
odrazilo na jeho
stavu.
Neošetřené
stromy, které rostly
živelně, často podléhaly silným větrům,
které ročně zničily
1-2 vzrostlé stromy.
Proto zastupitelstvo
obce
rozhodlo
požádat o dotaci na
jeho obnovu. Obec
podala žádost o
finanční dotaci na
regeneraci
zeleně
parku na Státní fond životního
prostředí ČR a to v rámci
Operačního programu životního
prostředí se specifikací na
Zlepšování stavu přírody a
krajiny a Podporu regenerace
urbanizované krajiny. Cílem
projektu byl soubor řešení na
regeneraci poškozených porostů,
obnovení a sjednocení lipových
alejí v areálu parku a vytvoření
příjemného esteticky vyváženého prostředí pro návštěvníky
našeho parku.
Projekt byl realizován v letech
2010-2014. Od realizace již
nedošlo k živelnému poškození
stromů.
Celkové
uznatelné

náklady na akci činily 2 247 968
Kč. Z toho byl příspěvek
Evropské unie 1 573 578 Kč,
příspěvek SFŽP ČR 112 398 Kč
a příspěvek obce Brantice
561 992 Kč. Obec již navíc
zajistila i obnovu chodníků a
jezírka. I běžnou údržbu nyní
zajišťuje obec. Proto si važme
této naší kulturní památky a
chraňme ji!
Ing. Vlastimil Machů
místostarosta

SRPŠ při ZŠ Brantice připravuje
oblíbený
DĚTSKÝ KARNEVAL.
Rodiče a děti se mohou těšit na
sobotu
28.
března,
kdy
od 14 hodin bude v kulturním
domě v Branticích připravena
spousta veselých her a soutěží,
občerstvení a bohatá dětská
tombola. Zábavným odpolednem
bude
provázet
agentura
TOMINO. Nebude chybět ani
čokoládová
fontána
nebo
malování na obličej.
Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne!
Za výbor SRPŠ
Kateřina Meissnerová
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ZŠ a MŠ Brantice
12. února 2015 proběhl zápis
dětí do ZŠ, na který se všichni
připravovali velmi zodpovědně.
Žáci 4. a 5. ročníku pomohli s
výzdobou školy a nakreslili
krásné obrázky na motivy
příběhů Ferdy Mravence. Nálada
byla velmi příjemná, rodiče se
usmívali a předškoláci byli moc
šikovní. Zapsáno bylo 16 dětí.
Jsme rádi, že se počet žáků v
naší škole zvyšuje, že k zápisu
přivedli své děti
nejen
rodiče
z
Brantic a Radimi, ale
i z jiných měst a
obcí. Video reportáž
ze zápisu můžete
shlédnout na webu:
www.zsbrantice.cz
pod odkazem „Video
kanál“.
V dalších
měsících nás čeká
příprava na jaro vynášení
Moreny.
Zahájili jsme plavecký výcvik, 2.
ročník se účastní projektu
„Hasík“, zdravotní kroužek pilně
trénuje na okresní soutěž pod
vedením
paní
učitelky
Wiesnerové
a
záchranáře
Romana Šupáka. V 1. a 2.
ročníku pokračujeme ve výuce
matematiky
podle pana
profesora Hejného. Letos se na
školeních s touto metodou seznamují paní učitelky z MŠ.
Učitelky ZŠ se v létě zúčastní
letní školy pro pokročilé.
V mateřské škole jsme se
zapojili do projektu EU pod
názvem "Velká technika pro
malé kutily" pod hlavičkou
univerzity Hradec Králové.

V tomto projektu jsme zapojeni
do série školení na téma
polytechnické výchovy, čeká nás
stáž v zahraničí a v rámci
projektu jsme získali stavebnice
pro děti do MŠ. Dále se děti
zúčastnily besedy v Městské
knihovně Krnov k 50. výročí
večerníčků. 19.2.2015 jsme opět
pořádali v MŠ kurz pro
maminky - výrobky šperků z
FIMA. V březnu připravujeme
pro děti ve školce malý karneval.
Mgr. Jarmila Škrabalová
a Irma Suhajová
MS ČČK Brantice ve spolupráci s OÚ Brantice uspořádala
14.2.20015 v KD 33. ples
starousedlíků,
kterého
se
zúčastnilo přes 200 našich
spoluobčanů. Přítomné potěšilo
milé vystoupení dětí ze ZŠ
Brantice a ZŠ Zátor, v pozdějším
čase vystoupení mezinárodně
uznávané
taneční
skupiny
Stonožka z Bruntálu. Dobrou
náladu podpořila i hudba Flash
z Ostravy.
Děkujeme
všem
členům MS ČČK, kteří celou
tuto akci zajišťovali.
V příštím období plánujeme
zájezd na hrad Bouzov, do
Loštic
(výroba
a
prodej
tvarůžků, prohlídka s ochutnávkou v pivovaru Hanušovice a
závěrem pak večerní posezení na
Skřítku. Představenstvo MS
ČČK doufá, že i s těmito akcemi
budou naši občané spokojeni.
Za MS ČČK
Mgr. Jana Berková
Obec Brantice uspořádala
v lednu 2015 PLES OBCE
BRANTICE. Video z vydařené
akce můžete zhlédnout na
stránkách www.brantice.cz pod
odkazem „Video kanál“. Nyní už
opět připravujeme „Společenský
večer pro seniory“, který se bude
konat 16. května v KD Brantice.

Obec a třídění odpadů
Obec Brantice stanovila na svém
území
v obecně
závazné
vyhlášce systém shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů včetně
nakládání se stavebním odpadem. Nově je do systému
zahrnuto i třídění biologického
odpadu rostlinného původu a
kovy (plné znění Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2015 je
zveřejněno na úřední desce a
www stránkách obce).
Tříděné odpady jako je papír,
plasty, sklo, PET lahve a
nápojový
karton
se
shromažďují a sbírají stejně –
odkládají se do
příslušně označených
kontejnerů
rozmístěných
po
obci (viz příloha
OZV č.1/2015) a
igelitové pytle –
svoz
poslední
pondělí v měsíci.
Sběr
nebezpečného
odpadu proběhne
18. 4. 2015 dle harmonogramu
svozu takto: Radim u obchodu –
od 8.00hod do 9.00hod, Brantice
zastávka
pod
vlakovým
nádražím – 9.30hod až 10.30
hod, Brantice u obecního úřadu –
10.30hod až 11.30hod, Brantice
parčík u zastávky na dolním
konci obce -11.30hod až
12.30hod. Kontejnery na sběr
objemného
odpadu,
který
proběhne v termínu od 24. 4. do
26. 4. 2015 budou umístěny
takto: Radim u obchodu, Radim
u hospody, Brantice zastávka
pod nádražím, Brantice zastávka
Pod Velehradem, Brantice u
obecního
úřadu,
Brantice
zastávka U kříže, Brantice
zastávka na dolním konci obce.
Kovový odpad mohou občané

celoročně vždy poslední pondělí
v měsíci
od
8.00hod
do
17.00hod odložit na příslušně
označeném místě ve dvoře
budovy
Obecního
úřadu
v Branticích čp. 121.
Biologický odpad rostlinného
původu bude možné v období od
1. dubna do 31. října vždy
poslední pondělí v měsíci od
8.00hod do 17.00hod odložit na
příslušně označené místo ve
dvoře budovy Obecního úřadu
čp. 121. Předpokládáme, že
k ukládání biologického odpadu
budou našimi občany převážně
využívány domácí kompostéry
umístěné na vlastních pozemcích.

V. ročník turnaje starosty obce
ve stolním tenise jednotlivců se
konal 21. února 2015 v KD
Brantice. Zúčastnilo se ho 18
hráčů a 2 hráčky. Umístění:
1. Vítězslav Kadlec
2. Lukáš Křiva
3. Jiří Řičica
TJ Sokol Brantice
Na konci března začíná jarní
kolo okresní soutěže v kopané
mužů a žáků. Podrobný rozpis
utkání bude zveřejněn ve vitrínce
na zastávce u obecního úřadu a
na stránkách www.brantice.cz.
Zveme příznivce fotbalu k účasti
na našich utkáních!
Výbor TJ Sokol Brantice
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